บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรื อทะเลสาบเกรดา - อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ ซานต้ า แมกดัลนา – โบลซาโน
โอร์ ทิเซย – นั่งกระเช้ าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบเบรียส – เวอร์ เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
คอร์ ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์ โค – สะพานเรียลอัลโต้
เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์ เชียนติ - Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล
เส้ นทางโรแมนติก แห่ ง ทัสคานี - มอนเตริคจิเน่ – เซียน่ า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย
นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้ า - ลงเรื อสู่ พอร์ โตฟิ โน – เจนัว - มิลาน – ป้อมซฟอร์ ซ่า

กาหนดการเดินทาง
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บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

วันที่1 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – มิลาน
22.00

สมาชิ กทุ ก ท่ านพร้ อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย(เคาน์ เตอร์ D) พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง

วันที่2 มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรื อทะเลสาบเกรดา
อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน – ชมเมือง

เที่ยง
บ่ าย

ออกเดินางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่ าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมื องอันเก่ าแก่ ที่มีอายุ
กว่ า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็ นแหลมที่ยื่นออกไป ใน
ทะเลสาบการ์ ด้ า ซึ่ ง มี ค วามยาวกว่ า 55กิ โ ลเมตรเมื อ งนี้ จึ งถู ก
ขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมืองเก่าที่แสนสวยงาม
มีร้านค้าและ ร้านขนมอยู่มากมาย เก็บภาพป้ อมปราการประจา
เมือ ง ที่เป็ นจุดสัญลักษณ์ต้ งั แต่สมัยยุคโรมัน นาท่ านล่ องเรื อชม
ความงามของทะเลสาบเกรดา บรรยากาศของทะเลสาบที่ตดั กับ
แนวหน้าผาของทิวเขาเซาท์เทิร์นแอล์ฟ ได้เวลาสมควรอิสระทุก
ท่านเดินเล่นชมเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายนี้
คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม่ไกลมาก
แต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลก
นี้ เทื อ กเขาโดโลไมท์ (Dolomite) ได้รั บ การประกาศให้ เป็ น
มรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 2009 ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นหน้ าผาสู ง สลับ กับ หุ บ เหวลึ ก จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่
บริ เวณหมู่ บ้านวัล ดิ ฟุ น ส์ ชมความมหั ศ จรรย์ ของธรรมชาติ
และสถาปั ตยกรรมของหมู่บ้าน ที่ผสมผสานได้ อย่ างลงตัว ฉาก
หลังเป็ นภูเขาอันยิ่งใหญ่ เบื้อ งหน้าของเราเป็ นหมู่บ้าน Villnöß
(Val di Funes) แสนสงบ และน่ารัก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของธรรมชาติ บริ เวณที่ ต้ งั โบสถ์ Santa Magdalena อัน
เป็ นเอกลักษณ์ ในยามอาทิตย์อสั ดง แสงแดดทองละเลียดริ มหน้า
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บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

ผา ฉากเบื้องหน้าเป็ นโบสถ์และหมู่บา้ นอันแสนสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกับช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ จากนั้น
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั เมืองโบลซาโน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที:่ Four Points Sheraton Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่3 โบลซาโน – โอร์ ทิเซย – นั่งกระเช้ าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ
เวอร์ เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
เช้ า

เที่ยง

บ่ าย

ทะเลสาบเบรียส

บริการเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่ านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ า ณ เมื องโอร์ ทิเซย ผ่ อนคลายกับธรรมชาติที่งดงาม นาท่ านขึ้นสู่ จุดชมวิว
แอล์ ป เดอ ซู สซิ (Alpe di Siusi) เป็ นอีกหนึ่ งจุดชม
วิวที่สามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของกลุ่มเขา
ใน Dolomite ได้อย่างชัดเจนมีเวลาให้ท่านเก็บภาพ
ความงดงามของธรรมชาติอย่างจุใจได้เวลาสมควร
ออกเดิ น ทางชมความงามแห่ งโดไมท์ กัน ต่ อ ใน
เส้นทางสวยๆ ชมเมืองเล็กๆ เพราะเราเชื่อว่า ความ
สวยงามระหว่างทางนั้นน่าจดจาไม่น้อยแวะถ่ายรู ป
กันไปตลอดทาง ผ่านชมทะเลสาบ เบรี ยซ (Braies)
ที่ ต้ ั งอยู่ ใ น เข ตอุ ท ยาน แห่ งชาติ Fanes Sennes
Braies ตามต านานกล่ าวว่าที่ นี่ เป็ นที่ อ ยู่อ าศัยของ
ยักษ์ ที่คอยคุ้มครองเหมืองทองคาใต้พิภพ เดินทาง
ถึ ง หมู่ บ้ า นเวอร์ เซี ย โก ดิ โซปรา (Versciaco di
Sopra)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นโดยสารกระเช้ า ขึ้ น สู่ จดชมวิ ว เฮล์ ม
(Helm) ชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมท์จาก
บริ เวณ Helm Restaurant ที่ ท่ านจะประทับ ใจมิ รู้
ลืม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติ และฟาร์ ม
เลี้ยงสั ต ว์ที่ ท าจ าลองไว้ต อนรับ นัก ท่อ งเที่ ยว ได้
เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดัมเปซ
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ค่า
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โซ เมืองแสนสวยในหุบเขาที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมายาวนาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ค่า

พักที:่ Sport Hotel Cortina / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่4 คอร์ ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์ โค – สะพานเรียลอัลโต้
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาสมควรมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับความงดงามของตัวเมืองได้เวลาสมควรนาท่าน
เดินทางสู่แคว้นเวเนโต แวะชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน่ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร
มีความลึกกว่า 5 เมตร สัมผัสอากาศดี ๆ สู ดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบ
อันกว้างใหญ่ ที่ใส เป็ นเงาสะท้อนเห็นวิวเขาลดหลัน่ ไปมา อันมีฉากหน้าเป็ นโรงแรมสี เหลืองตัดกันกับฟ้า
ครามสวยจับใจ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองเมนูพิเศษสปาเก็ตตี้ กุ้งมังกร (Lobster Spaghetti)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ท่าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเข้ าสู่ “เมื องเวนิส” เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่ งเป็ น
จุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่ โลก เมืองเวนิ สได้รับฉายาว่า ราชินีแห่ งทะเลอาเดรี ยตริ ก (Queen of the
Adriatic), เมืองแห่ งสายน้ า (City of Water), เมืองแห่ งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่ งแสงสว่าง
(The City of Light) เรื อนาท่านเดินทางเข้าสู่ “เกาะ
ซานมาร์ โค ” ศูนย์กลางของเมืองเวนิ ส พร้อมนา
คณะเดิ น ทางเข้ า สู่ บ ริ เวณ “จตุ รั ส ซานมาโค”
ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าวิค
เตอร์ เอมานู เอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ “ สะพานถอน
หายใจ ” สะพานแห่ ง สั ญ ลัก ษณ์ ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ
พระราชวัง ดอร์ จ ชมความสวยงามของจตุ รั ส
ด้านหน้าพระราชวังดอร์ จ อันเป็ นที่ประทับของ
เจ้าเมืองเวนิ สในยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็ น
ศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริ เวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ ค” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบ
เซ็ นไทน์ที่ “ใหญ่ ที่สุ ด” ในยุโรปตะวัน ตก อิส ระเลือ กช้อ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อ ดังนานาชนิ ด อาทิ
Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรื อ“ เครื่ องแก้วมูราโน่ ” สิ นค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อิสระให้
ท่านเดินเที่ยวชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้านสถาปั ตยกรรมที่“สะพานเรี ยลอัลโต้”
ทาท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมสเต้
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
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พักที:่ NH Hotel Venice Mestre / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

วันที่5 เวนิส – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์ เชียนติ - Castello di Verrazzano
ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล

เที่ยง

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti) น าท่ านเดิ น ชมบริ เวณปราสาทวาร์ ราซาโน
(Castle of Verrazzano) ตัว ปราสาทตั้ง อยู่ใ จกลาง
ของพื้นที่ Chianti Classico เริ่ มต้นปราสาทเป็ นของ
ชาวอิทรุ สกัน ซึ่งเป็ นเคยที่ต้ งั ถิ่นฐานของชาวโรมัน
ไร่ องุ่ น ที่ ต้ ั ง อยู่ ใ น Verrazzano มี ก ารระบุ ไ ว้ใ น
เอกสารที่ มี อ ายุ ย ้อ นหลั ง ไปถึ ง ปี ค.ศ. 1100 ตั ว
ปราสาทได้ผลัดมือเขาครอบครองโดยหลายตระกูล
ค.ศ.1958 ครอบครั ว Cappellini เข้ า ครอบครอง
ปราสาท และบูรณะวิลล่าและสร้างใหม่ โดยดูแล
ไร่ อ งุ่ น ตามแบบโบราณ ไม่ ใช้ ส ารเคมี ( Organic
Wine) ทาให้มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
*** นาท่านเข้าสวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ที่
เต็มไปด้วยถังไม้โอ๊ก หลายร้อยถังที่วางเรี ยงราย ให้ท่าน ได้ชิมรสชาติอนั กลมกล่อมของไวน์เชียนติ อย่างจุ
ใจ ***
บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ภายใน ไร่ ไวน์ Castello of Verrazzano
Menu Starter and Bruschetta
Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the Greve Valley,
Main Course
Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the garden and white beans
Dessert
Cantuccini (almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee
ไวน์ ชนิดต่างๆ ที่ท่านจะได้ชิม
Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva DOCG
Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC
*** หากไวน์ บางชนิดหมดหรื อ ไม่ได้ตามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ณ ภัตตาคาร ***

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เช้ า

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

บ่ าย

ค่า

ได้เวลาสมควรท่านท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์ ” เป็ นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็ นเมืองที่
มีความเจริ ญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นาท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า นาท่านชม “จัตุรัสเพียซซ่าซิ น
ยอเรตตา” ชมสถาปั ตยกรรมอันโดด
เด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มา
เรี ย เดลฟิ ออเร” เป็ นวิหารที่มียอดโดม
ขนาดใหญ่สั ญ ลักษณ์ แห่ งเมื องฟลอ
เรนซ์ จากนั้ น ออกเดิ น ทางเข้า สู่ ใ จ
กลางเมื อ งชม “โบสถ์ ซั น ตาโคเช่ ”
โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ ึงใช้เป็ นสถานที่ฝัง
ศพของศิลปิ นชื่อก้องโลก“ไมเคิลแอง
เจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปิ นชื่ อ
ดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิ ญญอเรี ย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่น
อย่างมาก เนื่ องจากเป็ นที่ต้งั ของรู ปปั้ นเดวิด อันเป็ นผลงานที่มีชื่อเสี ยงของ ไมเคิล แองเจโล่ นาท่านขึ้นชม
วิวตัวเมืองฟลอเรนซ์ ณ จัตุรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo) ที่สร้างขึ้นเป็ นเกียรติกบั ศิลปิ นไม
เคิล แองเจโล่ มีรูปปั้นเดวิสเป็ นเอกลักษณ์ต้งั อยูจ่ ุดศูนย์กลางของจัตุรัส
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก: Grand Hotel Mediterraneo / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่6 ฟลอเรนซ์ – เส้ นทางโรแมนติก แห่ ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่
เซียน่ า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เส้ นทางโรแมนติก แห่ งทอสคานี แคว้นทอสคานี เสมือนเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของ
ประเทศอิตาลี มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพันธุ์ได้หลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพอยู่
มากมายหลาย นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ หมู่บ้านมอนเตริคจิโอนิ
(Monteriggioni) (60 กม.) เป็ นเมืองหน้าด่าน อันเก่าแก่ต้งั แต่
ยุคกลางของเมืองเซี ยน่ า แคว้นทอสคานี มีกาแพงล้อมรอบ
ตัวเมือง ตั้งอยูบ่ นเนินธรรมชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1214 ใน
อดี ต เมื อ งนี้ เป็ นแนวหน้ าในสงครามกับ เมื อ งฟลอเรนซ์
กาแพงรอบตัวเมืองมีหอคอย 14 แห่ งตั้งอยู่บนฐานสี่ เหลี่ยม
จัตุรัส มีประตูทางทิศเหนื อ Porta Fiorentina เปิ ดสู่ ฟลอเรนซ์
และทางทิ ศใต้อี ก Porta Romana หัน หน้าไปกรุ งโรม ถนน
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เช้ า

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

เที่ยง

บ่ าย

ค่า

สายหลัก ภายในกาแพงเชื่ อ มต่อ ทั้งสองประตู เข้าด้วยกัน เป็ นเส้ น ตรง กลางเมื อ งมี จัตุรั ส Piazza Roma
บ้านเรื อนส่วนใหญ่สไตล์เรเนสซองส์ (เคยเป็ นเจ้าของขุนนางท้องถิ่นพ่อค้าที่ร่ ารวยและผูด้ ี) เก็บภาพความ
สวยงาม นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซี ยน่า(ระยะทาง 40 ก.ม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซี ยน่าได้รับเลือก
โดยองค์การยูเนสโกให้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิ ออเรนติน่า
สเต๊ ก (Fiorentina Beef Steak) เมนู สุดพิเศษที่มีชื่อเสี ยงที่สุ ด
ของแคว้ น ทัสคานี ซึ่ งโดยปกติเชฟจะย่ างเนื้อทั้งก้ อนแล้ วมา
บรรจงแล่ ให้ ลูก ค้ าที่ โต๊ ะอาหารขณะที่ ยังร้ อนอยู่ (ท่ านใดไม่
ทานเนื้ อ วัวกรุ ณ าแจ้งเจ้า หน้าที่ ฝ่ายขาย ทางบริ ษ ัทจะเปลี่ ยน
เมนูเป็ นหมูแทน)
นาท่ านชม จตุรัสเปี ยซซ่ า เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่ งได้รับยกย่อ งว่าเป็ นมรดกโลก และเคยเป็ น
บ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก ชมจตุรัสเปี ยซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตา
เพราะมีรูปทรงเป็ นรู ปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซี ยน่า เดินเล่นชมเมือง
บ้านเรื อนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยงั คงถูกใช้งานเป็ นที่อยูอ่ าศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิ ค
น้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีชื่อเสี ยงมาก จากนั้นนาท่ าน
ออกเดินทางสู่ เมืองซานจีมิญญาโน(San Gimignano) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีกาแพงล้อมรอบอยูร่ ะหว่าง
เมือ งฟลอเรนซ์และเมือง Siena มีชื่อเสี ยงด้านสถาปั ตยกรรมยุคกลางที่น่าทึ่ง และหอคอยที่สูงขึ้นจากสิ่ ง
ปลู ก สร้ า งอื่ น ๆ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ ส าคัญ ท าให้ เห็ น
ทัศ นี ย ภาพสวยงามอัน น่ าประทับ ใจของเมื อ ง จาก
เส้นทางโดยรอบ โดยเริ่ มต้นจากขุนนางประจาเมืองได้
สร้ างหอคอยขึ้ นราว 72 แห่ งเพื่ อ เป็ นสัญ ลักษณ์ แห่ ง
ความมั่งคั่งและอ านาจของพวกเขา แม้ว่าปั จจุบัน จะ
เหลือ อยู่เพียง 14 หอคอยเท่านั่น เมืองซานจีมิญญาโน
ได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก จากองค์ ก าร
UNESCO ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เมื องท่ านเข้ามาในเมือ ง
ซานจีมิญญาโน เสมือนท่านได้ยอ้ นเวลากลับไปในยุคกลางอย่างแท้จริ ง / นาท่านเดินรทางสู่ เมืองลา สเป
เซีย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารจีน

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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ที่พัก: NH Hotel La Spezia / หรื อระดับใกล้เคียง

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

วันที่7 ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้ า - ลงเรื อสู่ พอร์ โตฟิ โน – เจนัว
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่ านนั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์ เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้ า ที่ต้ังอยู่บนชายฝั่งริเวียร่ า ของ

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

อิ ต าลี CINQUE TERRE มี ค วามหมายว่ า “ห้ า
ดิน แดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้าน
ห้ า แ ห่ ง ไ ด้ แ ก่ MONTEROSSO AL MARE, ,
CORNIGLIA, MANAROLA แ
ล
ะ
RIOMAGGIORE โดยทั้ งห้ า หมู่ บ้ า นนี้ มี หุ บเขา
ล้อ มรอบ ประกอบกัน เป็ นส่ ว นหนึ่ งของอุ ท ยาน
แห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมความงามของหมู่บา้ นริ โอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็ นหมู่บา้ น
เล็กๆ ที่มีเสน่ ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรื อ นที่ต้ งั ลดหลัน่ กันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วย
ต้นไม้เขียวขจีตดั กับน้ าทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนสี เทอร์ ควอยซ์ ทาให้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่ ง
หนึ่งอย่างไม่ตอ้ งสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางโดยรถ
โค้ชปรับอากาศ สู่เมืองเซนต์ มาการิ ตา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านลงเรื อสู่ เมืองพอร์ โตฟิ โน (นั่งเรื อประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมือ งพอร์ โตฟิ โน นาท่ านเดินเล่ น
เที่ยวชมเมืองโดยรอบ พอร์ โตฟิ โนเป็ นเมืองท่า แห่ งชายทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสี ยงในระดับโลก ซึ่ ง
ตั้ งอ ยู่ ใ น เข ตจั ง ห วั ด ข อ งเจนั ว ที่ ถู ก
ล้อ มรอบด้ว ยท่ า เรื อ เล็ ก ๆ จนได้รั บ การ
ขนานนามว่ าเป็ น "สวรรค์ แ ห่ ง เมื อ งท่ า "
สาหรับ นัก ท่อ งเที่ ยวก็ว่าได้ เมื องเล็กๆ ที่
แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วย
ด้วยบ้านเรื อนหลากสี สัน ซึ่ งตั้งเบียดเสี ยด
กันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่
มี เรื อยอร์ ชส่ วนตัว จอดเต็มไปหมด เก็บภาพโบสถ์เซนต์มาร์ ติน (St.Martin) ซึ่ งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12
โดยตัวโบสถ์น้ ันมี ขนาดที่ ไม่ ใหญ่ โต แต่ก็มีค วามสวยงามมากพอสมควร ได้เวลาสมควรนาท่านออก
เดินทางกลับได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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พักที่: Holiday Inn Hotel Genova / หรื อระดับใกล้เคียง

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

วันที่8 เจนัว – Serravalle Designer Outlet – มิลาน ป้อมซฟอร์ ซ่า – จัตุรัสดูโอโม
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เซอร์ ราวาเล เอ้าท์เล็ท (Serravalle Designer Outlet) เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม
มากมายในราคาพิเศษ เช่ น Armani, Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo Boss,
L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio
Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc.

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบ
แห่งแคว้นลอมบาร์ดี นาคณะเดินทางสู่บริ เวณ “ปราสาทสฟอร์ เซส
โก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของพวกตระกูล

บ่ าย

วิสคอนติ ต่อมาเป็ นที่พานักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ
ตระกูลสฟอร์ ซา มีเวลาให้ ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ าพุ ที่
โพยพุ่งบริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์ เซสโก้ นาท่านเก็บภาพ “มหา
วิหารแห่ งมิลาน หรื อดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้น
ด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปั จจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า
รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเวลาให้ท่านได้เลือก
หาซื้ อสิ นค้าชื่อดังมากมายที่ “ แกลเลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่2 ” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็ นอาคาร
หลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
เช่ น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่ านได้ช้อ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
บนถนนมองท์ นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรื อนัง่ จิบกาแฟชมบรรยากาศ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารไทย

ค่า

พักที่: NYX Milan Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่9 มิลาน – สนามบิน – เดินทางกลับ
เช้ า
14.30

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG937

วันที่10 สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้ าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัท ฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะ
เป็ นสาคัญ เมื่อท่านทาการจองและชาระเงินมัดจาแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่าน

ม.ค-มี.ค. 2563
เทศกาลสงกรานต์ 2563
29 เม.ย.-08 พ.ค. 2563
พ.ค.-มิ.ย. 2563
ก.ค.-ส.ค. 2563
ก.ย.-ต.ค. 2563

87,900
97,900
92,900
89,900
95,900
92,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

87,900
97,900
92,900
89,900
95,900
92,900

83,900
93,900
88,900
85,900
91,900
88,900

19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้าที่บริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
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ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลาน-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิ ต่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีก ารปรับเปลี่ยนย้าย
เมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
บริ การน้ าดื่มบนรถทัวร์ตลอดการเดินทาง (วันล่ะ 1 ขวด)

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริ การ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่าย
2.

3.

4.
5.

ส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ ว ม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภั ย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

9/27 โครงการเวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160

Page11

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษัท
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพัก ที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่น
วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้อ งการ เพราะจะมีผลต่อ การพิจารณาวีซ่าของท่าน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ ามัด จาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋ วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญ ในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสียแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
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-

•
•

ค่าห้ องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่าน
เข้าใจ(ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุด แก่
ลูกค้าเป็ นสาคัญ)
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิ น
หรือพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ ให้ หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

9/27 โครงการเวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160

Page12

แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
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กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
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การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

